
طة طموحة لتوسيع استثماراتها الفندقية في أهم� العواصم العالمية �خ
 مدينةالريان للستثمار السياحي تستحوذ على فندقي جراند حياة وماريتيم في 

برلين، المانيا

  أعلنت اليوم� شركة الريان للستثمار السياحي (آرتك)،:2013  فبراير 6الدوحة - 
 ال  ذراع الس  تثماري لقط  اع الض  يافة العالمي  ة المملوك  ة م  ن قب  ل الفيص  ل القابض  ة،
 إح  دى أك  بر وأب  رز مجموع  ات العم  ال متنوع  ة النش  طة بدول  ة قط  ر، ع  ن إب  رام

تين مع الص  ندوق الس  تثماري العق  اري    الت  ابع لش  ركة إدارةSEB ImmoInvestاتفاقي8
  لشراء فندق جراند حياة وفندق ماريتيم الواقعينSEB Asset Managementالصول 

في العاصمة اللمانية برلين.

 ويOعتبر فندق جراند حياة من أشهر الفنادق الفخمة فئة خم  س نج  وم ف  ي برلي  ن، ويق  ع
 في قلب العاصمة اللمانية. ويتميز الفندق بهندسته المعماري  ة بميدان بوتسدامر بلتز

 الخاذة التي تحمل بصمة المعماري السباني الش  هير خوس  يه رافائي  ل موني  و، مثلم  ا
 يتمي   ز بتص   اميمه الداخلي   ة المOبدع   ة وبمجموع   ة منتق   اة م   ن أعم   ال أش   هر الفن   انين

  غرف  ة عص  رية342المعاص  رين ال  تي تزيU  ن رده  اته وقاع  اته. ويت  ألف الفن  دق م  ن 
قربة م   ن  فارهة، منها أجنحة فخمة، ويقع بحي ميتيه، أحد أشهر أحياء برلين، على م�

  وبواب  ة بران  دنبورغ. وتق  ع ف  ي الجه  ة المقابل  ة تيرج  ارتن ب  ارك ومبن  ى الرايخس  تاغ
ع الثقافي. للفندق القاعة الفيلهارمونية ضمن المجم8

شU  ن ع  ام  Oغ  رف فندقي  ة ويق  ع ف  ي505، فيت  أل̂ف م  ن 2005أما فندق ماريتيم الذي د  
ة كورفويرس  تيندام اد8  قل  ب الح  يU الدبلوماس  ي بمنطق  ة تيرج  ارتن وس  ط برلي  ن، بي  ن� ج�  
 وبواب    ة بران    دنبورغ الش    هيرتين، ويض    ̂م مراف    ق متكامل    ة لستض    افة الفعالي    ات

م�49 ش  خص عل  ى امت  داد 5500والم  ؤتمرات ال  تي  تس  توعب قراب  ة    قاع  ة. ص  م8
 الفندق� المعماريb اللم  انيb الش  هير ي  ان كليه  ويز ال  ذي اس  تلهم� التص  ميم م  ن مدرس  ة

آرت ديكو التي شاعت في ثلثينيات القرن العشرين. 

 تمثل صفقة الستحواذ على فندقي جران  د حي  اة وم  اريتيم أح  دث إنج  از ض  من جه  ود
 آرت  ك لتحقي  ق رؤيته  ا المتمثل  ة ف  ي تعزي  ز اس  تثماراتها ف  ي قط  اع الفندق  ة والض  يافة
 وتوس  يع محفظته  ا الس  تثمارية ف  ي ه  ذا المض  مار ع  بر الس  تحواذ عل  ى نخب  ة م  ن

ن وعواصم العالم.  Oد Oم Uمن أهم eالفنادق المرموقة في عدد

 آرت  كوبإتمام صفقة الستحواذ هذه، يصل عدد الفنادق التي تملكها أو تقوم بتش  ييدها 
  فندقاh عل  ى امت  داد منطق  ة الش  رق الوس  ط وش  مال أفريقي  ا وأوروب  ا وأميرك  ا25إلى 

 رتك قد استحوذت السنة الماضية على فندق راديسون بلو أكوا ف  يآالشمالية. وكانت 
شيكاغو.



 ،الفيص   ل القابض   ة (آرت   ك) تملكه   ا بالكام   ل يO   ذكر أن الري   ان للس   تثمار الس   ياحي
 وتنص  ̂ب أنش  طتها عل  ى تط  وير العق  ارات والس  تحواذ عليه  ا وتأجيره  ا، لس  يما ف  ي
 القطاع الفندقي والضيافة في دولة قطر وحول العالم، تماش  ياh م  ع اس  تراتيجية الري  ان

ها في القطاع الفندقي، محلياh وإقليمياh ودولياh.للستثمار السياحي Uلتعزيز زخم نمو 

 وفي تعليقه على إب  رام الص  فقة، ق  ال س  عادة الش  يخ فيص  ل ب  ن قاس  م آل ث  اني، رئي  س
 : "نح  ن س  عداء ب  إبرام ص  فقة الس  تحواذ عل  ى فن  دقيمجل  س إدارة الفيص  ل القابض  ة

 جراند حياة وماريتيم في برلين. اخترن  ا ه  ذين الفن  دقين لنهم  ا يمثلن مع  الم ص  ناعة
 الضيافة ببرلين وينفردان بهندس  تهما المعماري  ة الرائع  ة، ولم  ا يتس  مان ب  ه أيض  اh م  ن
 موقع رائع في قلب المدينة، المر ال  ذي يعك  س تركيزن  ا عل  ى الس  تثمار ف  ي أص  ول
 ذات جودة عالية وتحقي  ق اله  دف ال  ذي نص  بو إلي  ه. نح  ن ماض  ون ف  ي توس  يع رقع  ة
 الفنادق التابعة لنا، محلياh ودولياh، متطلUعين إلى إبرام صفقات مماثلة لحق  ة ف  ي جمي  ع

انحاء العالم خلل العوام القليلة القادمة".

انتهى – -

معلومات للمحررين:

:( ارتك(  حول شركة الريان للستثمار السياحي

 الفيص��ل (آرتك)،هي شركة مملوكة بالكام��ل لش��ركة شركة الريان للستثمار السياحي
 تط��وير العق��ارات والس��تحواذ تنصب4 أنشطتها  في قطاع الض��يافة م��ن خلل .القابضة

 25عليها وتأجيرها بدولة قطر وحول العالم. يصل عدد الفنادق التي تملكه��ا ارت��ك إل��ى 
J في كل من قطر ومصر ولندن، شمال افريقيا، و الولي��ات المتح��دة عل��ى النح��و  فندقا

التالي. 

دولة قطر
:الفنادق التي تعمل بشكل كامل

رينيسانس سيتي سنتر في الدوحة.1

شقق ماريوت الفندقية.2

كورت يارد ماريوت سيتي سنتر .3

فندق مروب السد.4

:الفنادق قيد التطوير في قطر

فندق شانغريل.5

فندق تريدرز.6



فندق روتانا.7

فندق غراند مروب.8

فندق هيلتون دبل تري السد.9

فندق هيلتون دبل تري سويتس.10

جمهورية مصر العربية
T مجم��ع تج��اري.11  فندق الفور سيزونز فيرست ريزيدانس في القاهرة- ويضم ايضا

راقي"فيرست مول"

هيلتون بلزا الغردقة – ويضم مجمع تجاري قيد النشاء (ستي سنترالغردقة).12

هيلتون السكندرية كورنيش.13

اوروبا

فندق دبليو لندن.14

فندق حياة برلين.15

فندق ماريتيم.16

الوليات المتحدة
فندق اكوا راديسون بلو.17

شمال افريقيا

ثلثة فنادق قيد النشاء•

 تملك ارتك  شركات أخرى تتعلق بقطاع الس��ياحة والفندق��ة منه��ا، المغس��لة المركزي��ة
 الحديثة وهي الول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي منطق��ة الش��رق الوس��ط، وال��تي ت��ديرها ش��ركة
 باراجون البريطانية. و ايضا شركة ديليوبوليس قطر المتخصصة بتوريد الطعم��ة وادارة

المطاعم.

 حول شركة الفيصل القابضة:
eعد4 شركة الفيصل القابضة ال��تي تأسdس��ت ع��ام    إح��دى أب��رز وأك��بر مجموع��ات1964ت

dتها لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل  العمال متنوعة النشطة بدولة قطر، وتعود ملكي
 لفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابع��ة له��ا والمتحالف��ة معه��اثاني. تعمل ا

 على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات والنشاءات والضيافة والمقاولت والنقل
 الفيص��ل القابض��ة تش��ملاس��تثمارات والترفيه والتعليم والخدمات وتقنية المعلوم��ات. 

J  شركة أعمال ش.م.ق، إحدى أكبر الشركات متنوعة النشطة التجاري��ة وأس��رعها نم��وا
 بدولة قطر، علوة على استثماراتها المتنوع��ة والموزع��ة ف��ي أوروب��ا ومنطق��ة الش��رق

الوسط وشمال أفريقيا والشرق القصى. 



 :SEB Asset Managementللللل لللللل 

  بمدينة فرانكفورت اللمانية وهيSEB Asset Managementيقع مقر4 دار إدارة الصول 
 متخصoص��ة ف��ي اس��تثمارات الص��ول العقاري��ة وتابع��ة لمجموع��ة الخ��دمات المص��رفية

eع��Tد4 إدارة الص��ول SEBوالمالية  SEB، المجموعة العملقة في ش��مال أوروب��ا. وت  Asset 
Management بما في ذلك شركتها الستثمارية ،SEB Investment GmbHمن السماء ، 

 العريقة في ألماني��ا وأوروب��ا ف��ي إدارة الص��ول العقاري��ة. وتش��مل خ��دماتها ومنتجاته��ا
 الصناديق الستثمارية، والصناديق الستثمارية العقاري��ة المتخصoص��ة الخاض��عة لق��وانين
 ألماني��ا ولوكس��مبورغ، وص��ناديق الئتم��ان الس��تثمارية العقاري��ة للمس��تثمرين اللم��ان

SEBوال��دوليين عل��ى الس��واء. وتش��تهر إدارة الص��ول   Asset  Managementبمعرفته��ا  
 المعمdقة بالستثمارات العقارية وأنش��طتها الس��تحواذية العقاري��ة الواس��عة ف��ي أوروب��ا

وآسيا.

لمزيد من المعلومات:

الريان للستثمار السياحي

0097466522334 - 009744450666عامر صنداوي: 

: سيتي غيت دوي روجيرسون

+٩٧٤ 44528340اميرة شهدي 
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